Protocol Voorzorgsmaatregelen Coronavirus
Maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen

Openstelling Jachthaven voor vaste huurders en passanten
• U bent welkom om naar uw eigen boot te komen, houd wel rekening met de afstandsnorm tot anderen.
• Wij vragen u om niet met een groep van 3 of meer personen naar de jachthaven te komen, eigen gezinsleden
of partner zijn hiervan uitgezonderd. Dus maximaal 2 personen!
• U kunt ons ook mailen of bellen zodat u bij vragen niet naar het havenkantoor hoeft te komen; mail naar
havenmeester@jachthavenkatwijk.nl
Jachthaven terrein
• Wij vragen u op alle delen van ons terrein, zowel in de jachthaven als aan de groenstrook, 1,5 meter afstand
tot anderen te houden
• Let goed op als u over de steigers loopt! Daar is nu extra noodzakelijk om anderen ruimte te geven.
Havenkantoor
• U kunt ons havenkantoor bezoeken onder bepaalde voorwaarden. Ook hier geldt: 1,5 meter afstand tot
andere mensen.
• Er mag 1 persoon (naast het havenpersoneel) in het kantoor aanwezig zijn, dus kom alleen!
Wij vragen om u geduld.
• Volg de instructies van het personeel.
• Blijf achter de streep van tape of buiten staan wachten tot u aan de beurt bent.
• Betaal contactloos of met de pin.
• Ons kantoor is van maandag t/m zondag open van 9.00 – 18.00 uur.
Sanitair voorzieningen
De sanitaire voorzieningen blijven zoals het RIVM en de Rijksoverheid voorschrijft gesloten tot 1 juli.
Informatievoorziening
Zorg ervoor dat uw contactgegevens bekend zijn bij ons. Wij kunnen u dan snel informeren over zaken die
relevant zijn.
Handhaving
Het zijn bijzondere tijden en deze vragen om bijzondere maatregelen. De veiligheid van u en van ons personeel
staan centraal bij onze voorschriften. Hierbij gelden de volgende verwijzingen naar de volgende artikelen uit
de HISWA Algemene Voorwaarden en het HISWA Haven- en Werfreglement:
• HISWA Algemene Voorwaarden Lig- en bergplaatsen, Artikel 10, lid 1 en 4
• HISWA Haven- en Werf regelement, Artikel 2, 3 en 7
Vragen
Heeft u vragen over dit protocol of over iets anders? Stuur gerust een mail naar
havenmeester@jachthavenkatwijk.nl

